
     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   1º/06/2021 

      BOLETIM Nº  022-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO 
 
PROJETO DE LEI Nº 043-01/2021 – Autoriza a abertura de Crédito 
Suplementar. 

 
- Ofício nº 333-01/2021 – Encaminha o Ofício Circular DCF nº 13/2021 do 
TCE, informar que para atender as disposições da Lei Complementar nº 
173/2020, no exercício de 2021, não será encaminhado projeto de lei ao 
Poder Legislativo para estabelecer a revisão geral anual da remuneração 
dos servidores públicos municipais e subsídios dos agentes políticos. 
  
- Ofício nº 329-01/2021 – Em atenção ao ofício 395/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informa 
que o serviço de terraplanagem foi realizado no final de 2020. Para o local 
está prevista uma área de lazer com quadra de esportes, que tem previsão 
de ser instalada no segundo semestre deste ano.  
 
- Ofício nº 330-01/2021 – Em atenção ao ofício 412/2021 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
informa que a responsabilidade pela manutenção das lâmpadas de LED 
da iluminação pública é do Município. Além disso, a secretaria informa 
que está realizando o levantamento das lâmpadas queimadas e 
solicitando a substituição.  
 
- Ofício nº 331-01/2021 – Em atenção ao ofício 419/2021 do vereador 
Deolí Gräff a Secretaria do Planejamento, Urbanismo e Mobilidade 
esclarece que o imóvel mencionado pelo nobre Vereador é propriedade 
de RB Empreendimentos Imobiliários Ltda., sendo que o imóvel já consta 
no Inventário do Patrimônio Cultural do Município. Além disso, a 
secretaria informa que existe interesse na aquisição do imóvel, 
dependendo tal procedimento de avaliação e análise prévia de valores. 
 
 



- Ofício nº 332-01/2021 – Em atenção ao ofício 424/2021 do vereador 

Isidoro Fornari Neto, sobre a roçada e corte de grama junto à área do 

Estádio do Alvi Azul informo-lhe que a Procuradoria-Geral do Município 

emitiu parecer jurídico aduzindo sobre a impossibilidade de atendimento 

do pedido.  

- Ofício nº 334-01/2021 – Em atenção ao ofício 431/2021 do vereador 
Antônio Marcos Schefer, ao ofício 441/2021 do vereador Ederson 
Fernando Spohr, ao ofício 445/2021 do vereador Márcio Dal Cin e ao 
ofício 448/2021 do vereador Carlos Eduardo Ranzi. Em atenção ao ofício 
431/2021, a Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade 
(SEMA) informa que existe um cronograma de aplicação do veneno em 
locais públicos estratégicos no combate à proliferação do mosquito. Além 
disso, a equipe de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde 
intensificou as visitas nas casas e demais locais onde possam haver focos 
do mosquito. Em atenção ao ofício 441/2021, a SEMA confirma que as 
mudas que estão sendo plantadas ao longo da ERS 413 são oriundas do 
Horto Florestal. Quanto ao ofício 445/2021, a SEMA informa que não 
houve pedido para corte ou pode de árvores no local indicado. Além 
disso, a SEMA destaca que o setor de fiscalização ambiental já está 
apurando o ocorrido, a fim de tomar as devidas providências.  Já em 
relação ao ofício 448/2021, a Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e 
Sustentabilidade encaminha a informação solicitada.  
************************************************************************************ 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 718, 719, 720, 721 e 722/2021) 

Req. 718/2021 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei ao Poder Executivo 
com objetivo de regrar a instalação de “Cachorródromos: Espaços 
Públicos para Cães” no município de Lajeado, tendo em vista que o 
município demonstra intenção de instalar o primeiro cachorródromo no 
Parque Professor Theobaldo Dick, conforme noticiado pela mídia local no 
dia 21 de abril de 2021.Quando se ouve falar em lazer e recreação entre 
humanos e cães, não se imagina a dimensão que esse assunto pode 
abordar, e como podem influenciar na qualidade de vida dos humanos. 
Além de proporcionar lazer, a saúde e a qualidade de vida dos humanos, 
estes espaços também irão beneficiar os animais (cães), uma vez que, os 
exercícios diários são importantes para a saúde dos cachorros, sendo um 
dos fatores de grande influência sobre a expectativa de vida do animal. 
Resultados positivos que deixam seus tutores felizes, pois a prevenção é a 
melhor forma de evitar doenças e consequentemente futuras despesas 
veterinárias. Em Lajeado é notório que milhares de moradores possuem 
um ou mais cachorros e utilizam as praças, parques, canteiros de 
avenidas, ruas e outros espaços públicos, praticamente todos os dias, a 



fim de levá-los para passear e fazer exercícios. Normalmente, nos 
passeios os tutores de cachorros respeitam a legislação em vigor e os 
levam presos por coleira e guia. No entanto, cães de estimação que vivem 
em apartamentos ou casas sem quintais também necessitam de espaço 
para correr livremente. Muitas dessas pessoas têm nesses momentos nas 
praças e parques da cidade um momento de socialização com os tutores 
dos demais animais, nascendo muitas vezes belas amizades. Portanto, o 
encontro de humanos e cães nos espaços é benéfico para os dois, sendo 
incentivo para que os moradores saiam de suas residências livres de 
preocupação, podendo deixar seus animais soltos e interagir com outras 
pessoas, enquanto seus cães brincam nos locais destinados a eles. Os 
espaços para cães são uma contribuição na melhoria da qualidade de vida 
dos habitantes, melhorias essas, que já foram conquistadas em outras 
cidades, como Porto Alegre/RS, São Paulo/SP, Jundiaí/SP, 
Fortaleza/CE, Salvador/BA, Rio de Janeiro/RJ, Vitória/ES e 
Blumenau/SC.Porém, é preciso que sejam estabelecidas algumas regras e 
responsabilidades aos tutores dos animais para utilização destes locais 
com o objetivo de evitar problemas futuros, tais como proibir nestes 
locais a presença de animais mordedores viciosos; perigosos; no período 
do cio; portadores de moléstias infectocontagiosas; desacompanhados de 
seu dono ou responsável; e demais critérios que possam vir a ser 
estabelecidos com assessoria de médico veterinário capacitado. Ainda é 
preciso estabelecer as condições e responsabilidades quanto à higiene no 
local. 
 
Req. 719/2021 – Solicita ao Poder Executivo e à Secretaria Estadual de 
Educação informações (objetivo, como ficará a situação dos professores, 
funcionários e alunos, o que se pretende fazer com a estrutura física da 
Escola) a respeito do processo de municipalização da Escola Estadual 
Fernandes Vieira. 
 
Req. 720/2021 – Solicita ao Poder Executivo que encaminhe Projeto de Lei 
aumentando o subsídio ao transporte coletivo, para que o preço da tarifa 
não aumente. O usuário do transporte coletivo, que já sofre as 
consequências sociais e econômicas da pandemia, não pode ter de pagar 
mais ainda pelo transporte. Para tal, pode ser utilizado parte dos recursos 
do Fundo Municipal de Trânsito (saldo de R$ 508 mil em 13/03/2021), do 
superávit financeiro de 2020 ou ainda do orçamento anual da Câmara de 
Vereadores. 
 
Req. 721/2021 – Solicita ao Poder Executivo, providências quanto à 
contaminação do córrego informado no mapa abaixo, no bairro 
Imigrante, onde peixes estão morrendo e há constante mau cheiro. 



 
Req. 722/2021 – Solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de 
incluir ao grupo prioritário de vacinação contra Covid-19 o grupo de 
mães lactantes. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) destaca o 
benefício da vacinação da gestante e/ou da lactante, que é propiciar a 
proteção destas mulheres contra a covid-19, diminuindo, portanto, o risco 
teórico de transmitir a infecção aos filhos destas mães vacinadas. Além 
disso, o leite materno contém anticorpos (IgA secretória contra o SARS-
CoV-2) que poderiam potencialmente proteger o bebê amamentado. 
A SBP enfatiza, ainda, a recomendação da vacinação de mulheres que, na 
sua oportunidade de vacinação, estiverem amamentando, 
independentemente da idade de seu filho, sem necessidade de 
interrupção do aleitamento materno, ressaltando todos os benefícios de 
ambas as ações. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 723/2021 e Ind. 097) 
 
Req. 723/2021 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
 
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização. 
Comércio. 
 
Solicita novamente à Secretaria da Obras e Departamento de Trânsito que 
providencie em caráter de urgência o fechamento dos buracos feitos no 
asfalto da Rua Erico Weber na altura do nº 437. 
 
Solicita novamente à Agricultura roçada nas áreas verdes da Rua Orlando 
Sieben no bairro São Bento. O mato está invadindo a calçada obrigando 
aos moradores a caminharem pela rua. 
 
Solicita à Sec. De Obras o desentupimento dos bueiros junto às áreas 
verdes na rua Orlando Sieben no bairro São Bento. 
 
Solicita ao Departamento de Trânsito e Sec. De Obras, a instalação de 
abrigo para parada de ônibus a qual já tem autorização para tal da dona 
do terreno na rua Décio Martins de Azevedo, 733 no bairro São Bento; 
 



Solicita à SEMA, a instalação de mais uma lixeira junto a já existente na 
rua Adolfo Luis Sandri, próximo ao nº do 52, no bairro Carneiros. A única 
lixeira da rua não suporta o volume de lixo gerado; 
 
Solicita à SEMA, substituição de lixeira na ERS 413, nº 4994 em frente a 
Oficina Mecânica. A lixeira existe foi abalroada e danificada por um 
veículo. 
 
Solicita ao Secretário da Segurança Pública (SESP) especificamente ao 
Diretor do Departamento de Trânsito, para que faça a colocação de uma 
placa de estacionamento com o tempo limite de 15 minutos em frente ao 
novo restaurante Estoril localizado na Av. Sen Alberto Pasqualini, nº 432. 
Em função da logística do restaurante se faz necessário e muito útil. 
 
Solicita ao Departamento de Trânsito que instale a faixa azul para 
estacionamento pago na Av. Sen. Alberto Pasqualini entre as ruas Pedro 
Albino Muller e Rua Olavo Bilac.  
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 724/2021) 
 
Req. 724/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
 
Saúde, educação e serviços realizados no Município.   
 
PAULA THOMAS (Req. 725/2021)  
 
Req. 725/2021 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
 
Meio ambiente, infraestrutura e revitalizações. 
 
MÁRCIO DAL CIN (Req. 726, 727, 728/2021 e Ind. 098) 
 
Req. 726/2021 – Solicita espaço no expediente do dia 01 de junho de 2021 
para falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
 
VACINAÇÃO; 
REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO; 
EVENTO NO ROTARY. 
 
Req. 727/2021 – Solicita ao Departamento de Trânsito de Lajeado, pedido 
de providências para que seja REALIZADO ESTUDO PARA 
INSTALAÇÃO DE UMA SINALEIRA SITUADA na Av. Benjamin 
Constant, esquina com a Rua Germano Berner, Bairro Centro. A 



instalação de sinaleira tem por objetivo facilitar travessia de pedestres. 
Principalmente em horários de pico, as pessoas levam de cinco a dez 
minutos para passar de um lado a outro da avenida. Os pedestres ainda 
relatam que alguns motoristas circulariam em alta velocidade no local. 
Diante do exposto, em relação ao pleito solicitado, requer que seja dado 
retorno a esta Casa Legislativa após a realização dos serviços. 
 
Req. 728/2021 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços de Lajeado, para 
que seja viabilizada a CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER COM 
ACADEMIA, CAMPO DE FUTEBOL E BRINQUEDOS NAS 
PROXIMIDADES DOS CONDOMÍNIOS NOVO TEMPO I e II, situado no 
bairro Santo Antônio. A indicação faz-se necessária tendo em vista a 
reivindicação dos moradores daquele local. Diante do exposto, em relação 
ao pleito solicitado, requer que seja dado retorno a esta Casa Legislativa 
após a realização dos serviços. 
 
Solicita a Secretaria de Obras e Serviços de Lajeado, para realizar a troca 
de lâmpadas na Rua Quinze de Novembro, em frente ao nº 572, Florestal. 
A solicitação deve-se a pedido de moradores, devido à má iluminação 
pública, colocando pedestres e moradores vizinhos numa situação de 
risco. Diante do exposto, em relação ao pleito solicitado, requer que seja 
dado retorno a esta Casa Legislativa após a realização dos serviços. 
 
Solicita ao Departamento de Trânsito de Lajeado, pedido de providências 
para que seja realizado PINTURA E REPARO DO QUEBRA- MOLA, 
situado na Avenida Amazonas, em frente ao número 2391, bairro 
Universitário. Requer ainda, que seja realizado serviços de pintura em 
todas as lombadas e quebra-molas do município, onde o movimento de 
veículos é mais intenso. Tal solicitação deve-se ao fato de que a falta de 
pintura torna as lombadas e quebra-molas pouco visíveis aos motoristas e 
consequentemente perde o seu objetivo pois os veículos continuam 
trafegando em alta velocidade pela não visualização com antecedência 
das lombadas e quebra-molas. Diante do exposto, em relação ao pleito 
solicitado, requer que seja dado retorno a esta Casa Legislativa após a 
realização dos serviços. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735/2021 
e Ind. 099) 
 
Req. 729/2021 – Solicita ao Poder Executivo, a relação de áreas cedidas 
pela prefeitura com os respectivos prazos. 
 



Req. 730/2021 – Solicita ao Departamento de Trânsito,  que seja analisado 
a possibilidade de aumentar a vaga de estacionamento de motos na Av. 
Benjamim Constant nº 1194, Ed. Diamond Center, esquina com a Rua 
Tiradentes. 
 
Req. 731/2021 – Solicita as Comissões o parecer jurídico do CM 026-
01/2021, que suprime os parágrafos 3º e 4º, altera o caput do Artigo 25 da 
Lei 5.840/96, bem como, inclui os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º, o qual dispõe 
sobre a responsabilidade dos proprietários e possuidores pela limpeza e 
manutenção das habitações, e dá outras providências. 
 
Req. 732/2021 – Solicita à Secretaria da Educação, a compra da área 
lindeira a Escola Pedro Welter, para ampliação. 
 
Req. 733/2021 – Solicita ao Poder Executivo, que revise a ciclovia na área 
central da cidade, devido aos buracos. 
 
Req. 734/2021 – Solicita espaço para falar sobre o papel da imprensa. 
 
Req. 735/2021 – Solicita à Secretaria da Educação, informações sobre a 
falta de professor de matemática na Escola Porto Novo, do mesmo modo 
pedimos urgência em resolver situações do gênero nas escolas 
municipais. 
 
Verificar o bueiro localizado na esquina da Rua Armindo Lawall com Rua 
B, no bairro Centenário, a água do mesmo não vai embora e sai pra fora, 
indo para valetas no meio da rua. 
 
Solicita que seja nivelado os bloquetos de concreto localizados no 
cruzamento da Rua Brasília com Sergipe, no bairro São Cristovão. 
 
Solicita a Secretaria de Obras, que seja consertado o vazamento de água 
na Rua Ângelo Pulita, em frente ao nº 763, no bairro Conventos. Pedido 
este já feito pelo protocolo ouvidoria nº 1146/2021, no dia 19/05/2021. 
 
DEOLÍ GRÄFF (Req. 736/2021) 
 
Req. 736/2021 – Solicita espaço para manifestar-se sobre: 
 
Bairro 
Educação 
Saúde 
Meio Ambiente 



Economia 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 737 e 738/2021 e Ind. 100) 
 
Req. 737/2021 – Solicita ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - 
Lajeado/RS,  para que seja informado a esta Casa Legislativa, o porquê 
de não haverem funcionários para distribuição pelo menos das senhas 
eletrônicas para primeiro acesso ao site, tendo em vista que as pessoas 
quando necessitam de qualquer serviço ou atendimento estão sendo 
informadas que só é possível pelo mesmo, o qual sem a senha acaba 
trazendo muitos transtornos, ou pelo número 135 o que muitas vezes é 
impossível pois nem todos possuem telefone fixo. 
 
Req. 738/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal/ 
SEAD/ SECEL  que seja estudada a possibilidade da liberação dos bailes 
para os idosos que já receberam a segunda dose das vacinas contra 
COVID-19 nas quartas-feiras e domingos à tarde, sendo obrigatório a 
apresentação da carteirinha na entrada dos mesmos para fins de 
comprovação, tendo em vista que foram inúmeros os pedidos vindos dos 
mesmo, pois estão sentindo muito falta deste, que é um momento de 
lazer para eles. Informo também que caso 

 
SEMA: solicitando a poda de árvores localizadas na Praça Moreira César 
no bairro Centro, pois os moradores reclamam que as mesmas estariam já 
se derrubando fios de luz, podendo causar acidentes no local, o que é 
extremamente preocupante por ser ao lado da EMEI Criança Esperança. 
 
SEOSP: solicitando a substituição de lâmpadas queimadas na Rua 19 de 
Abril, proximidades das residências nº330 e nº332 no bairro Santo 
Antônio. 
 
SEPLAN-Trânsito solicitando de que seja feita a colocação de um quebra-
molas ou de algum outro tipo de redutor de velocidade, na Rua 19 de 
Abril, proximidades da residência nº332 no bairro Santo Antônio, pois os 
moradores reclamam do perigo de acidentes devido à alta velocidade que 
os veículos circulam no local. 
 
SEOSP: solicitando a pedido dos moradores a colocação de um parada de 
ônibus na interseção entre a Rua Henrique Stein Filho com a Rua 
Vendelino Coletti no bairro Conservas, visto que os mesmos reclamam da 
distância que precisam percorrer carregando muitas vezes sacolas e 
crianças. 
 



ADRIANO ROSA (Req. 739/2021) 
 
Req. 739/2021 - Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
 
Saúde 
Tabagismo 
Esgoto fluvial 
 
ALEX SCHMITT (Req. 740/2021) 
 
Req. 740/2021 – Solicita espaço para fala sobre os seguintes assuntos:  
 
Nova gestão pública 
Educação; 
Covid; 
Economia. 
 
JONES BARBOSA DA SILVA (Req. 741, 742, 743, 744 e 745/2021 e Ind. 
101) 
 
Req 741/2021 – Solicita espaço para falar sobre: 
 
Educação 
Saúde publica 
Retorno as aulas 
Pavimentação comunitária 
Vacinação 
Covid-19 
Comercio 
Cesta básica 
Autismo 
Centro de distribuição de roupas pela sthas 
Transporte Publico 
Afastamento de gestante estatutária no municio de lajeado 
Sindicato dos professores de lajeado 
Defesa civil 
 
Req. 742/2021 – Solicita a Secretaria do Meio Ambiente informações 
referente as lixeiras da rua Romeu Julio Scherer no Bairro Olarias que 
foram retiradas. 
 
Req. 743/2021 – Solicita ao Executivo,  que providencie a contratação de 
professores para a escola Porto Novo para lecionar a disciplina de 



Matemática, muitos pais estão questionando a falta de professores na 
unidade. 
 
Req. 744/2021 – Solicita à Secretaria de Saúde informações de quantas 
ressonâncias são disponibilizadas por mês a população da cidade de 
Lajeado.Solicita também que nos seja informado sobre as laqueaduras 
que são feitas no município, se ainda estão sendo feitas, quantas por mês, 
quais requisitos para poder fazer entre outras informações que forem de 
relevância 
 
Req. 745/2021 – Solicita ao Executivo, que se dê preferência a vacinação 
conta a COVID-19 para lactantes. Salienta-se que vacinar lactantes é 
também proteger a infância e que algumas cidades já incluíram as 
lactantes junto do grupo de gestantes e puérperas.  
 
Solicita a Secretaria de Obras que seja terminado a calçada de passeio na 
rua Rio Grande do Sul que liga os Bairros Santo André a Campestre, 
calçada esta que começou a ser feita e foi até o final do terreno da 
empresa NUTRITEC, solicita que seja feito em toda sua extensão, dando 
assim segurança aos moradores que não precisarão circular no asfalto. 
 
Solicita manutenção de luz em toda a rua Rio grande do Sul, que liga os 
bairros Campestre ao Santo André devido todos postes estarem 
desligados 
 
Solicita manutenção de lâmpada na rua Estrela Bairro Olaria em frente ao 
número 49, pois está com lâmpada queimada  
 
Solicita troca de lâmpada na ERS 421, Bairro Conventos, em frente à casa 
413 
 
Solicita carga de brita para a rua 25 de Fevereiro, no bairro Bom Pastor 
 
Solicita colocação de brita na rua Aracaju Bairro Universitário 
 
Solicita colocação de posto e lâmpada na rua Jose Guilherme Schardong, 
Bairro Moinhos d’água, número 146 
 
Solicita poste e lâmpada na rua Amigos, no bairro Campestre, no final da 
rua sem saída com área verde, pois acaba ficando muito escuro para os 
moradores, colocar poste nas imediações do número 102. 
 



Manutenção da rua 13 de junho, com a rua Afonso Celso, no termino do 
asfalto com estrada de chão, buraco e desnível, Bairro Santo André. 
 
Manutenção da rua Paraná, com a rua 13 de junho, solicita fresa devido a 
buracos que estão impedindo o transito de veículos de carga que ali 
passam 
 
Solicita manutenção na rua Mauricio Cardoso, Bairro Santo André 
 
Solicitar boca de lobo rua Arnold Purper, em frente ao número 197, no 
Bairro São Bento 
 
Solicita melhorias na rua Arnaldo Purper e instalação de canos, pois está 
com vertentes, causando barro e buracos constantes. Bairro São Bento 
 
Solicita urgentemente o desentupimento dos canos da rua pois a agua 
está voltando no ralo dentro da casa da moradora, na Rua Idalina da Silva 
número 151, no Bairro Santo André 
 
Solicita colocação de brita, na rua F Loteamento Bavieiras, no Bairro São 
Bento 
 
Solicita troca de poste de iluminação pública, na calçada de acesso a 
entrada da Secretaria do Meio Ambiente, buraco aberto para colocação, 
no entanto, ainda não foi trocado. 
 
Recolhimento de lixo verde, na rua Arthur costa e silva número 119, 
Bairro campestre 
 
Solicita recolhimento de lixo verde, no barranco da alça de acesso da ERS 
130 que liga a BR 386, a rua 13 de junho, a qual dá acesso ao barranco, no 
bairro Santo André 
 
Recolhimento de lixo verde, na rua 13 de junho, no decorrer da rua,  no 
Bairro Santo André 
 
Recolhimento de lixo verde, na rua Idalina, nº 21, no Bairro Santo André 
 
Recolhimento de lixo verde, na rua Mario Jaeger, nº 75, no Bairro Santo 
André 
 
Solicita recolhimento de lixo verde, na Rua Miguel Paulus, número 600, 
Bairro Planalto. 



 
Solicita recolhimento de lixo verde, na rua Cecilia Catarina Sulzbach, no 
Bairro Santo André em frente aos números 228 e 231. 
 
Solicita a colocação de quebra-molas na rua São Paulo, nas imediações do 
número 300, Bairro São Cristóvão 
 
Solicita quebra-molas, na Avenida Benjamin Constant, nas imediações do 
número 3838, em frente a Grafocem. 
 
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 746/2021) 
 
Req. 746/2021 – Solicita espaço no Expediente para se manifestar sobre: 
 
COVID- 19 
CERTEL ENERGIA 
BR 386 
Imposto de renda 2021 – Como destinar parte do imposto para projetos 
sociais. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 747, 748, 749 e 
750/2021 e Ind. 102) 
 
Req. 747/2021 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 
juntamente com o Secretário Senhor Fabiano Bergmann para que seja 
analisada a possibilidade do calçamento na Rua João Weiler Klein no 
Bairro Montanha para que de imediato seja feito patrolamento e 
colocação de material. 
 
Req. 748/2021 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal Marcelo Caumo e 
ao Coordenador do Departamento de Trânsito Sr. Vinicius Renner para 
que estude a possibilidade de instalar um semáforo no cruzamento da 
Rua João Abott, com a Rua Santos Filho, devido ao grande número de 
acidentes que ali acontecem.  
 
Req. 749/2021 – Solicita o envio do ofício ao CRAS, o qual parabeniza o 
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS na pessoa de Eliana 
Becker Assistente Social e Eloisa Gasparotto Kronbauer pelo Projeto 
“Viva o Quilombo” que ocorreu no dia 20/05/2021, pois foi solucionado 
para ser apresentado no encontro “Diálogos Estaduais sobre Proteção 
Básica – Região Sul”, um evento social organizado pelo Ministério da 
Cidadania do Governo Federal, pois Lajeado foi o único município do 
Estado do Rio Grande do Sul a ser selecionado para expor suas ações no 



encontro federal. Isso mostra a qualidade e capacidade de nossos 
funcionários que prestam serviços na área social do município de 
Lajeado. Parabenizar as duas colaboradoras como toda a equipe que faz 
parte do trabalho. 
 
Req. 750/2021 – Solicita espaço no expediente para comentar sobre a 
rótula da RS 130, próximo a BRF. 
 
Solicitamos a Secretaria da Agricultura para que faça o recolhimento de 
lixo verde no Bairro Florestal nas ruas entre a Avenida Benjamin 
Constant e a Avenida dos Quinze, nas proximidades do Expresso Azul de 
Transporte S/A. 
 
HEITOR  LUIZ HOPPE (Req. 751, 752 e 753/2021 e Ind. 103) 
 
Req. 751/2021 – Solicita espaço no expediente, para manifestação sobre os 
assuntos abaixo: 
Programa de Renegociação da Dívida Ativa Municipal – Dívida Zero 
2021; 
Fiação das Diversas Concessionárias nas Vias Públicas. 
 
Req. 752/2021 – Solicita ao Poder Executivo Municipal/Secretarias de 
Obras e Meio Ambiente, para que sejam feitos alguns melhoramentos na 
Área Verde existente na Rua Rio Grande do Norte esquina com a Rua 
Humaitá, no Bairro Universitário, dentre eles a instalação de uma 
Academia ao ar livre, sendo que existe uma base pronta para isso, e, mais 
alguns brinquedos, sendo um do mesmo modelo instalado dentro do 
Parque do Imigrante, próximo da esquina da Av. Alberto Muller com a 
Av. Imigrante. Nas proximidades residem muitas famílias com crianças e 
idosos, sendo que estes Investimentos trarão mais opções de uso do local, 
oportunizando com isso a prática de exercícios físicos e opções de lazer, 
importantes para a saúde física e mental das pessoas. 
 
Req. 753/2021 – Reitera ao Poder Executivo Municipal/Secretarias de 
Obras e Meio Ambiente, o pedido de alguns melhoramentos na Área 
Verde existente na Rua Bem-te-Vi, esquina com a Rua Arno Johann, no 
Bairro Verdes Vales. A Associação de Moradores solicita a instalação de 
uma academia ao ar livre e mais alguns brinquedos, dentre eles um do 
mesmo modelo instalado dentro do Parque do Imigrante, próximo da 
esquina da Av. Alberto Muller com a Av. Imigrante. Nas proximidades 
residem muitas famílias com crianças e idosos, sendo que estes 
investimentos trarão mais opções de uso do local, oportunizando com 



isso a prática de exercícios físicos e opções de lazer, importantes para a 
saúde física e mental das pessoas. 
 
Solicita ao Poder Executivo Municipal/Secretarias de Obras e Meio 
Ambiente, para que sejam feitos alguns melhoramentos na Área Verde 
existente no final da Rua Alfonso Haas, no Bairro Carneiros, entre os 
quais uma limpeza geral e poda das árvores de diversas espécies, entre 
elas muitos coqueiros, e, a instalação de mais alguns brinquedos, dentre 
eles um do mesmo modelo instalado dentro do Parque do Imigrante, 
próximo da esquina da Av. Alberto Muller com a Av. Imigrante. Nas 
proximidades residem muitas famílias com crianças e idosos, sendo que 
estes investimentos trarão mais opções de uso do local, oportunizando 
com isso a prática de exercícios físicos e opções de lazer, importantes para 
a saúde física e mental das pessoas. 
***************************************************************************** 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  1º de  junho de 2021. 
 

 

 
 

 

 


